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Undulaten der ikke ville dø Else Fischer Hent PDF Forlaget skriver: For Sandra Fenner skulle rejsen til
Egypten have været en blanding af en studie- og fornøjelsestur. Men hun kunne jo heller ikke vide, at der i
det danske rejseselskab skjulte sig en morder. Da sandheden langsomt var ved at gå op for Sandra, var det for
sent at trække sig tilbage. Hun var ubønhørligt involveret i et skæbnesvangert spil – et spil, der var begyndt

en grå efterårsdag, da undulaten Macbeth blev samlet op i skovene omkring Furesøen.

Else Fischer (1923-1976) var en dansk forfatter, der er mest kendt for sine krimier og i sin tid blev kaldt
Danmarks Agatha Christie. Fischer fik sin romandebut med værket "Telefonen er afbrudt" i 1957, og

efterfølgende skrev hun 14 kriminalromaner. Hun er kendt for at have gjort kriminalromanen bredt accepteret
som både lødig og intelligent underholdning.
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